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ফাণী 
 

 

ফাঙাশ্বর শ্বন্দুপ্টেয প্রধান ধভীয় উৎফ দুগ গাপূজা। প্রশ্বি ফছপ্টযয ন্যায় এ ফছয াযাপ্টেপ্ট মথামথ উৎা-

উদ্দীনা  ধভীয় বাফগাম্ভীম গ এফং শ্বফশ্ববন্ন অনুষ্ঠানাশ্বেয ভধ্য শ্বেপ্টয় াড়ম্বপ্টয দুগ গাপূজা উেমাশ্বি প্টে সজপ্টন 

আশ্বভ আনশ্বিি। াযেীয় দুপ্টগ গাৎফ উরপ্টে আশ্বভ ফাংরাপ্টে ফশ্বশ্বফ গপ্টিয শ্বন্দু ম্প্রোপ্টয়য করপ্টক 

জানাই আ শ্বযক শুপ্টবো  অশ্ববনিন।   

 

দুগ গা সৌযা  ক সেফিা। শ্বিশ্বন আদ্যাশ্বি, ভাভায়া, শ্বফানী, বফানী, েভুজা, শ্বংফানা ইিযাশ্বে নাপ্টভ 

অশ্ববশ্বি ন। জীপ্টফয দুগ গশ্বি না কপ্টযন ফপ্টর িাঁপ্টক দুগ গা ফরা য়। ভাপ্টজ অন্যায়, অশ্বফচায, অশুব  

অসুয শ্বি েভপ্টনয ভাধ্যপ্টভ াশ্বি প্রশ্বিষ্ঠায রপ্টেয আফভানকার ধপ্টয এ সেপ্টয শ্বন্দু ম্প্রোয় শ্বফপুর 

উৎা-উদ্দীনা  উৎফমুখয শ্বযপ্টফপ্ট নানা উচায  অনুষ্ঠানাশ্বেয ভাধ্যপ্টভ দুগ গাপূজা উেমান কপ্টয 

আপ্টছ। দুগ গাপূজা সকফর ধভীয় উৎফ নয়, াভাশ্বজক উৎফ। দুপ্টগ গাৎফ উরপ্টে ধভ গ-ফণ গ শ্বনশ্বফ গপ্টপ্টল 

আত্মীয়-স্বজন, ফন্ধু-ফান্ধফ, শ্বযফায-শ্বযজন, াড়া-প্রশ্বিপ্টফী একশ্বিি ন এফং অচ গনায াাাশ্ব কপ্টর 

আনি-উৎপ্টফ শ্বভশ্বরি ন। িাই এ উৎফ াফ গজনীন।  

 

দুগ গাপূজায াপ্টথ শ্বভপ্ট আপ্টছ আফভান ফাংরায ঐশ্বিয  ংস্কৃশ্বি। ধভীয় উৎপ্টফয াাাশ্ব দুগ গাপূজা 

সেপ্টয জনগপ্টণয ভাপ্টঝ াযস্পশ্বযক ভশ্বভ গিা  ঐকয সৃশ্বিপ্টি গুরুত্বপূণ গ ভূশ্বভকা ারন কপ্টয। াযেীয় 

দুপ্টগ গাৎফ িয-সুিপ্টযয আপ্টরাপ্টক বাস্বয প্টয় উঠুক; ধভ গ-ফণ গ শ্বনশ্বফ গপ্টপ্টল ফায ভপ্টধ্য ম্প্রীশ্বি  সৌাপ্টে গয 

ফন্ধনপ্টক আপ্টযা সুংি করুক-এ কাভনা কশ্বয।  

 

ভানফিাই ধপ্টভ গয ািি ফাণী। ধভ গ ভানুলপ্টক   য়  কল্যাপ্টণয প্টথ আহ্বান কপ্টয, অন্যায়  অিয সথপ্টক 

দূপ্টয যাপ্টখ, ভানফিায মুশ্বিয থ সেখায়। িাই ধভীয় অনুান সভপ্টন চরায াাাশ্ব আভাপ্টেযপ্টক 

ভানফিায সফায় এশ্বগপ্টয় আপ্টি প্টফ। দুস্থ  অায়প্টেয াপ্ট োঁড়াপ্টি প্টফ। াম্প্রোশ্বয়ক ম্প্রীশ্বি 

ফাঙাশ্বরয শ্বচযকারীন ঐশ্বিয। শ্বিশ্বরিবাপ্টফ এ ঐশ্বিযপ্টক এশ্বগপ্টয় শ্বনপ্টি প্টফ আভাপ্টেয াভশ্বিক 

অিমািায়। আফভান ফাঙাশ্বর ংস্কৃশ্বিপ্টি    অাম্প্রোশ্বয়ক সচিনা, াযস্পশ্বযক ঐকয, সৌাে গ  

ম্প্রীশ্বি  ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্টেয সানায ফাংরা গড়প্টি উদ্বদু্ধ করুক, শ্বফি ভানফিায জয় সাক-এ প্রিযাা কশ্বয। 

 

াযেীয় দুপ্টগ গাৎফ পর সাক-এ কাভনা কশ্বয। 

 

সখাো াপ্টপজ, ফাংরাপ্টে শ্বচযজীফী সাক। 

 

সভাোঃ আফদুর াশ্বভে 


